
Lp.
Nazwa 

wnioskodawcy
Powiat Tytuł projektu

Wartość 

całkowita 

projektu

Całkowite 

dofinansow

anie

Opis projektu

1
Powiat 

Chełmiński
chełminski

„Rozwój i 

podnoszenie 

kompetencji, w 

tym kluczowych 

uczniów 

z powiatu 

chełmińskiego"

624 401,68 593 172,34

Celem projektu jest podniesienie poziomu i rozwijanie kompetencji kluczowych u 513 uczniów z powiatu chełmińskiego oraz poprawa 

efektywności kształcenia, poprzez realizację dodatkowych zajęć i wyposażenie pracowni szkolnych w  szkołach prowadzących kształcenie na 

terenie powiatu chełmińskiego w terminie od 01.08.2018 r. do 31.03.2020 r. Grupą docelową są uczniowie i wychowankowie szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu chełmińskiego: 513 os. (286K, 227M). Pracownie 

przedmiotowe zostały doposażone w programie w 3 szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe. Głównym 

zadaniem projektu jest realizacja dodatkowych zajęć z kompetencji kluczowych, umiejętności na rynku pracy, zajęć dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami, doradztwa edukacyjno -zawodowego, zajęć opartych na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych i 

matematyki i wyposażenia pracowni. Wartość projektu przewidziana na realizację zaplanowanych działań wynosi: 624 401,68 zł. Biuro 

projektu będzie znajdowało się w istniejącej jednostce organizacyjnej Wnioskodawcy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

wyposażone w urządzenia biurowe. Zajęcia będą realizowane w salach szkół objętych projektem. Rekrutacja będzie prowadzona głównie w 

szkołach objętych projektem.

2
Powiat 

Aleksandrowski
aleksandrowski

"Dobry zawód to 

przyszłość"
224 498,23 213 273,31

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych 55 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, 

podniesienie możliwości rozwoju 36 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz podniesienie kompetencji 2 

nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej. W wyniku realizacji projektu szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, nauczyciele 

podwyższą swoje kompetencje i kwalifikacje, uczniowie nabędą kompetencje w trakcie zajęć dodatkowych.

Grupę docelową projektu stanowić będą uczniowie i nauczyciele w/w szkół. Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to:

- Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Aleksandrowie Kujawskim.

- Zajęcia dla uczniów oraz kursy i studia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej w Aleksandrowie Kujawskim.

- Zakup wyposażenia do prowadzenia zajęć dla uczniów LO w Ciechocinku. - Zajęcia dla uczniów LO w Ciechocinku.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 03.2018 r. do 09.2019 r.

3 Powiat Wąbrzeski wąbrzeski
"Przez naukę do 

sukcesu II"
780 045,13 740 045,13

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i rozwój kompetencji kluczowych 317 uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Wąbrzeski. Wsparciem w projekcie zostaną objęci uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół we Wroniu, Technikum w 

Zespole Szkół we Wroniu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie, Technikum w Zespole Szkół 

Zawodowych w Wąbrzeźnie, Szkoły Podstawowej Specjalnej z Oddziałami Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Dębowej Łące. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, języka angielskiego, języka niemieckiego, narzędzi TIK, oraz zajęć w zakresie kształtowania i rozwijania postaw i umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Szkoły przeprowadzą również zajęcia z 

wykorzystaniem metody eksperymentu w nauczaniu chemii, geografii i fizyki. Dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem 

systemu oświaty przewidziano indywidualną ścieżkę wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Kompleksowe wsparcie otrzymają również 

uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w ZSO i Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Dębowej Łące zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 34 nauczycieli skorzysta 

ze wsparcia w zakresie: szkoleń z wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, jak ciekawie uczyć przednmiotoów 

przyrodniczych i realizować podstawę programową, szkolenia z metody terapeutycznej, warsztatu dotyczącego zachowań autodestrukcyjnych 

u młodzieży, szkolenia na temat metod indywidualizacji pracy na zajęciach. Szkoły, które wezmą udział w projekcie zostaną doposażone w 

nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  dnia 25 lipca 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



4
Gmina Miasto 

Wąbrzeźno
wąbrzeski

"Rozwijanie 

kluczowych 

kompetencji 

uczniów 

(edukacja 

matematyczno-

przyrodnicza i 

języki obce)"

345 505,09 328 225,09

Projekt pt. Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodnicza i języki obce) skierowany jest do 150 uczniów i 

40 nauczycieli SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. EDMUNDA WOJNOWSKIEGO w Wąbrzeźnie. Celem projektu jest - Podniesienie jakości 

kształcenia w gm. m. Wąbrzeźno poprzez podniesienie kompetencji 150 uczniów oraz uzyskanie kwalifikacji/podniesienie kompetencji u 40 

nauczycieli w 3 SP, którzy wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć, zakupione w ramach projektu w okresie od 01.09.2018 do 

30.06.2020. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie wynikają z diagnozy przeprowadzonej przez szkołę przed opracowaniem i złożeniem 

wniosku. Zaplanowane zakupy pomocy naukowych wynikają z potrzeby wprowadzenia w wyniku reformy oświaty w szkole nowej podstawy 

programowej i zostały zaplanowane po przeprowadzeniu inwentaryzacji posiadanych pomocy dydaktycznych i ich stanu. W projekcie 

zaplanowano dla nauczycieli szkolenia, kursy i studia podyplomowe podwyższające ich kompetencje i kwalifikacje. Dla uczniów słabych 

zaplanowano zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i zajęcia dla uczniów zdolnych (koła zainteresowań). Dla obu grup uczniów zaplanowano 

także wyjazdy edukacyjne. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaplanowano indywidualną pracę pedagogiczną oraz z 

logopedą. Przy realizacji działań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaplanowano ścisłą współpracę z ich rodzicami.

opracowanie

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Urząd Marszałkowski

lipiec 2018


